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RILILII UDLMIIL 

vltéa Réssegh Győsí 

Az Erdélyi Párt parlamentjének 
nagyjelentósegü napjai. 

Erdély magyarságénak politikai összefogó 
aaerve aa Erdélyi Párt 1043 julius 2—3 ea 4 
napjain Marosvásárhelyen nagyfontosságú  ta 
nácakosáaokat tartott. Megjelentek a párt kép 
viselői, felsőházi  tagjai es a nagyválasztmány 
teljes számban. 

A háromnapos tanáeakozás felölelte  Erdély 
földjének  minden életkérdését és az Teleki 
Béla orsB. elnök irányításával folyt  le. Az or-
szágos elnök beszédiben többak között hangoz-
tatta, hogy nemzetünk sorsának alakulása kizáró 
lag osak tőlttnk függ.  Attól, hogy mennyire 
vagyunk kUzdöképesek ma es mennyire va 
gyünk erősek, szervezettek, távolabbi felada-
tokra felkészültek  akkor, amikor a győzelmes 
háború gyümölcseként újból reánkköszönt a 
béke időszaka. 

— As első és legtöbb gondolat, amelynek 
mindannyiunkat át kell hatnia s amelynek vala-
mennyiünk fenntartásnélküli  nézetének kell 
lennie, hogy a magyar sora alakulása a ben 
nünk nyugvó és belőlünk kiáradó erőtől függ. 

— Meg kell szüntetni tehát azt a balhie-
delmet, amely saerencsétlen módon mind szé-
lesebb körben érvényééül, bogy a belső refor-
mok külső tényezőktől függnek.  Amit a ma 
gyarság meg akar a maga és a vele együtt 
élő népek javára valósítani, azt meg is tudja 
valósítani. 

— Csak el kell hárítani az útból azokat 
as akadályokat, amelyek az erőt jelentő egy-
séges gondolkodást megbéníthatják s orBzág-
építésünk terveit megsavarhatják. 

— Mi, akik huszonkét esztendőn keresztül 
ellenséges légkörben és nyomás alatt éltünk, 
igasán tudjuk: milyen erő a nemzeti egység, 
hzért ÍB más a mi politikánk. Ezért nem tulaj-
donítunk fontosságot  a jobb és baloldali árnya-
latoknak, mert tudjuk, hogy az ország ereje 
nem a különböző pártok hatalmi súlyától függ, 
hanem csak az egységes magyar társadalom 
erejétől. A nemzeti egység: ea a legbiztosabb 
alap a jövő építésében. A nemzeti egység: ez 
a legnagyobb fegyver  minden belső és külső 
ártalommal ssemben. 

— Mint egy politikai párt elnöke motidoui: 
az ország jövendője szempontjából minden párt 
oaak annyit ér, amennyivel hoaaá tud járulni 
a nemaeti egység kialakulásához és megerő-
sítéséhez. 

— Ma nincs helye a meddő vitáknak. Ma 
gondosán arra kell vigyázni, ami összetart és 
nem ssabad ast kutatni, ami megkülönböztet. 
Minden pártnak, minden társadalmi osztálynak, 
minden vallásfelekesetnek  és minden társadalmi 
csoportosulásnak tudnia, éreznie kell, hogy a 
magyarság nagyobb és távolabbi érdekei a 
válassfalak  leontását és szerves együttműködést 
tessik BBükségeBsé. Azoknak a nagy feladatok-
nak, amelyek előtt állunk, osak olyan nemzeti 
társadalom felelhet  meg, amelyben semminemű 
ellentétek fejüket  fel  nem üthetik. Ei a mi 
politikai hitvallásunk ée a jövőben egy percet 
sem mulaBsthatunk el, hogy ezt — ahol osak 
lehet — hangoztasBuk, míg az közmeggyöző-
déssé nem lesz, hogy as orazág utja nem sok-
felé  ágasó, hanem osak egy — s minden: ha-
talmi helyzetünk, anyagi és ssellemi gyarapo-
dásunk, nemseti becsületünk egy a'apon nyug-
asik — és es a nemzeti egység. 

— Pártunk oélkitüzésének két fő  vonala 
van: az egyik, hogy Erdélyt a huasonkétévea 
megszhUsB után újjáépítsük es jóvátegyük mind-
azt, amit itt Erdélyben a liberális kor elmu 
lasz'ott, vagy elhibázott éB amit a román meg-
szállás rombolt és pusztított; a másik, hogy 
az egyetemes magyar cMok stolgálatában — 
ba kell erőnket fnlülmuió  módon is — reszt-
vegyünk a magyar jövő, a háború utáni uj 
Magyarország kiépítésében. 

— Nyilvánvaló: sem az egyik sem a má-
Bik feladatot  jól és célszerűen meg nem old-
hatnánk, ha itt Erdélyben teret engedtünk volna 
a torzsalkodásnak, a; erőt pusztító licitálásának 
és a társadalmat csoportokra oaztó tülekedés-
nek. Mi a magyarság szolgálatát nemcsak a 
megszállás éveiben éreztük es tudtuk értékelni. 
Nemzetiségi viszonyainknál fogva  a magyarság 
jelentősegének tudata egy percig Bem halvá-
nyodhatott el bennünk. Minden nap éa minden 
órában éreznünk kellett és éreztük is, hogy 
kevesen vagyunk ahhoz, hogy erőinket egymás 
ellen is foidithasBuk. 

— Adjunk ia hálát a Gondviselésnek, hogy 
erdelyi magyarságunk — elenyésző kisebb cso-
portoktól eltekintve — nem engedett semmi-
nemű csábításnak és ebben a mostani döntő 
időszakban fegyelmezett  összetartással és köl-
csönös megértésből származó erővel áll a jövő 
küszöbön álló cagy feliJítui  előtt. 

Dr. Osipak Lajos az egyházak 
együttműködéséről. 

Teleki Béla országos pártelnök nagyhatású 
beszéd? után dr. Csipak Lajos kanonok kép-
viselő a magyar egyházak együttműködéséről 
tartott előadást. 

Hangsúlyozta, hogy a kisebbségi időben a 
három történelmi erdélyi magyar egyház a 
nemzeti egység jegyében együttműködött. As 
utóbbi időben azonban voltak jelenségek, ame-
lyek az aggódó magyarok előtt azt a meggyő-
ződést keltették, hogy a dolgok igy tovább 
nem mehetnek. Szép álom volna, ha megvaló-
sulna az egységes magyar egyház, ez azonbsn 
nem történhetik meg, számolnunk kell a tör-
ténelmi tényekkel, a jelenlegi helyzettel. A mi 
feladatunk  az, hogy tiszteletben tartsuk egy-
más jogait, hitét éB meggyőződésünket. Ugy 
hangoztassuk meggyőződésünket, v a i a m(i n t 
tevékenységünket ugy irányítsuk, hogy abból 
a másik felekezet  egyetlen tagja Be valljon 
kárt. Az egyhazaknak főleg  kulturális és tár-
sadalmi vonalon kell szorosan együttmüködniök. 
Szeretné — mint mondotta — ha a felekezeti 
kérdés egyBzer s minden korra lekerülne az 
erdélyi értekezletek napirendjéről és többet 
nem ls tárgyalnának róla. 

Értékes része volt a tanácskozasoknak 
Bánű'y Dániel fóldmiveiésUgyi  miniszter be-
széde, amely rámutatott a magyar kormánynak 
Erdély talpraállitáaáért hozott áldozataira. Szá-
mokat említett amiből kitűnik, hogy eddig 2000 
vagon vetőmagot és 30 ezer tenyészállatot 
OBstottak ki. Silók építésére kettóeser méter-
mássá osmentet utaltak ki Erdélynek. As állat-
tenyésstés, legelőgasdálkodás, as erdőgazdál-
kodás fejlesztésére  a kormánynak késs tervei 
vannak amelyeket annál is inkább nagy aza-
retettel hajt végre, mert as erdélyi gazdák 
tanulnivágyásáról meggyőződött — hangoztatta 
a miniszter. 

Kolnmbán József  dr. beszéde. 
Az erdélyi Párt három napoB tanácskozá-

sait befejesö  nagy válasstmányi gyűlésen fel-
ssólalt Kolumbán Jóssef  dr. felsőhási  tag as 

Erdélyi Párt orsz. alelnöke. Beszéde a kUlön 
utakon járó magyarok felé  szol éa a követ-
kezőket mondotta: 

— Mint az Erdélyi Párt székelyföldi  al-
elnöke a székely székek nevében örömmel 
köszöntöm Maros-Torda vármegye és Maros-
vásárhely törvényhatósági város nemes ezékely 
népének az Erdélyi Pártban tömörült tagjait, 
kérve az Egek Urát, hogy a székely fóvároB 
lakossága töretlen egységben munkálja a jö-
vőben ÍB a nagy magyar gondolat kiteljesedését. 

— A jelen pillanatban a ssékely nép ugy 
érzi, hogy el kell némulnia a pártütők és za-
vart keltők hangjának, amely legtöbbször nem 
céloz egyebet mint a hatalomra jutás vágyát 
es ezen keresztül a magyar nép gondolkozá-
sától távolálló idegen eszmék beültetését as 
ezeresztendős ősi magyar alkotmány talajába. 

— Történelmünk bebizonyította, hogy 
mindas, ami nem magyar és nem keresstény, 
nálunk tartósan nem tudott fennmaradni  és 
megerősödni, — de bebisonyitotta ast ÍB, hogy 
a suttogó propaganda és földalatti  munka átkoB 
hordosói mint nemzetünk megbélyegzett árulói 
lelkileg összetörve éB a nagy magyar család-
ból kitaszítva nyomorultan járták és járják a 
hontalanság úttalan útjait. 

— Józan gondolkozású és as idők Bzavát 
megértő székely népünk ennek a tudatában és 
huszonkét esztendő tanulságai alapján azt üzeni 
a hamar feledóknek,  hogy szűnjék meg az 
egységbontás, a külön utakon járás és a pár-
ton kívüliség hangzatos jelszavának a hirde-
tése, mert a mai nehéz időkben caak fegyel-
mezett munkába állás mentheti meg nemzetün-
ket attól a kataklizmától, amelyben a kelet 
istentelensége és a nyugat merkantil önzése 
taszítani akarja; de üzeni aat is, hogy az egy-
séges magyar nép lelke nem alkalmas arra, 
hogy azt egyéni ambíciók megbontsák, hitvány 
felburjánzó  gazok pBdig (nemzetközivé tegyék 
éa éppen ezért keri, de követeli is, hogy a 
külön utakon járó és sokszor talán jóhiszeműen 
bűnözők áljanak be még vezeklés árán ia a 
nemzetépítő munka szolgálatába, mert ezzel 
járulnak hozzá a szebb és jobb magyar jövendő 
kialakulásához. 

— Székelyföldi  problémáink, mindenki előtt 
ismeretesek, hiszen azt volt alkalmunk több 
ízben írásban és szóban felvázolni  a kormány 
felelóa  tényezői előtt —, éppen ezért ez alka-
lommal inkább arra szorítkozunk, hogy a há-
borús évek mérlegét állítsuk öasze. Elmond-
hatjuk, hogy a jóvátételi eljárás nem késett 
aőt nap nap u',án rohamos léptekkel halad előre, 
— ennek áldásait már is éiveszük és meg van 
a remény arra, mert a jóakarat és áldozatkész-
ség sem hiányzik, hogy a Székelyföld  nemcsak 
keleti védő bástya, de ezen belül erdőkkel 
koBzoruiott virágos kertje legyen, a második 
ezredév alapjain munkáló nagy Magyarország-
nak. A márteg követel oldalának hatalmas té-
telei aBt bizonyítják, hogy a ssékely nép fél-
tett kincse a nagy magyar családnak, mert élni 
akarásával ós szívós töretlen egységével rá-
ssolgált a megbeciülésre, évssásados véráldo-
satával pedig kivette a részét a minden ma-
gyarok végzetszerű kálváriájából; a mérleg 
tartozik oldalánál azonban meg kell állanunk 
egy percre éj tel kell hívnunk a figyelmet 
népünk különleges életssemlélete és meglátá-
sának eredményére: 

— A mult tapasstalatai és a jelen valóság 
arról győstek meg minket, hogy a nemzetisé-
gekkel való együttélés uj aUpjait kell lerakni 
ha ast akarjuk, hogy a magyar nép a második 
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éveired minden viharát kiállja. Bsért határaink 
mentén mint elválasitott aaélea vonalon áa erő a 
védgáton osak fajmagyarok  lakjanak éa állja-
nak Art miadaa idegen behatáaaal nemben tá-
voltartva aa érintkezési felületet  a haiai nem-
zetiségek As a szomszéd népek kOiOtt, mert 
a múltban ea az óriatkeaóB ldéate elA a magyar 
nemaet katasztrófáját.  Birtok állományunk vé-
delme ezt paraaosolólag Írja elA, miért ia e 
téren halogatás vagy haboaáanak helye nem 
lehet Székely népünk felmérte  aa erejét, tu-
datában van osekély számának, de tudatában 
van szívósságának éa törhetetlen erejének la 
éa igy vállalja eat a nagy éa nemaetmentA hi-
vatást ha arra aa elAfellételeket  részére oéltu-
datosan megteremtik. Székely népünk nem ké-
nyelem saeretA, hanem nehéa munkával alkotni 
tudó nép volt minden idAkben éa mivel a 
gyermekszaporodás ia állandóan nA, megvan a 
garancia arra, hogy az erdélyi folyók  mentén 
magyar munkával éa imádsággal késsltse elA 
aa uj honfoglalást. 

— A székelyföld  mint a vallásszabadság 
évsaázadoa klasssikus földje  kitermelte ai egyes 
vallásfelekesetek  kAat ia a békés egyQtt mun-
kálkodást, aminek a kisebbségi sorsban nyíltak 
ki a legszebb virágai, épp eaért népe ma ia 
tiltakozik aa ellentéteket ssitó törekvések ellen, 
amelynek kevéauámu veaetAje meggondolatlan 
intelektuel elemekbAI kerülnek eló éa igy igye-
keznek megbontani falvaink  egyaégót ahelyett, 
hogy aat összekovácsolnák. Baért ssQkségesnek 
látja a közvetlen érintkezés felvételét  ai egyes 
történelmi egyháaak fejei  köaött. Aki eaen a 
téren egyaégbontást követ el, aa vétkeaik faja 
és nemsete ellen, fAleg  most amidAnas isten-
telenség szele dübörög végig a világon. Legyen 
es utmutatás mindenfelé  a halában ahol ma 
gyar szivek dobognak éa magyar imádaág száll 
aa Isten trónuaáhoa. 

Saékelyföldünk  legnagyobb kinoae és ér-
téke a Kárpátok éa Hargita hegylánc épűlel-
és tűzifája.  Basel bűnösen aáfárkodtunk  a múlt-
ban és eaért volt nálunk mindig aaük a ke-
nyér és eaért kellett aok-aokeaer Bsékely férfi 
és nAnek oseléd sorban Binylddnie. A Jövő fel-
adata és a mindenkori kormány ébersége van 
hivatva megakadályoani a jelenlegi állapotot, 
amidAn már jelentkeznek a háborús gaadálko-
dáa uj vámsaedAi jó magyar nevekkel, de a 
régi megnem engedhető szellemmel. A fekete 
piac eléggé el nem itélhetA lovagjaira éB 
pénaárisatokráclájára gondolunk akkor, amidAn 
eat a kérdéat Bzóvá tesszük és egyben kérjük, 
hogy a fakereskedelem  átállítása as irányitott 
és Bárolt gazdálkodás jegyében minél elAbb 
megoldasaék, mert aaékely népünk oaak eaen 
keresztül látja biatositottnak felerősödése  fel-
tételeinek megteremtéaét. 

Űzzél kapcsolatban kérjük a Pöldmivelés 
ügyi kormányzatot arra ÍB, hogy az Agrárre-
vizió sérelmeinek orvoslására kiadott rende-
let végrehajtása kapcsán előirt eljárásnál a 
végleges döntés meghozatala előtt egy véle-
ményező megyei vonatkozású sserv beiktatá-
sát méltóztassék, amely sserv helyi ismeretei 
éa évtiaedes tapasztalataira támasskodva bi-
zonyára megnyugtató és minden érdeket kielé-
gítő javaslatot fog  előterjeaateni. 

— A aérelmek adatszerű felsorolásának 
ideje lejárt; ma mindenkinek Borba állani, ere-
jén felül  dolgozni és ha kell harcolni a saent 
kötelessége és akkor amidőn honvédelmünk 
eaen keresztül haláraink biztosítása népünk 
óhajtása aaerint megtörtént, erős hittel állitjuk, 
hogy nálunk mindenki katona, férfi  és nő, fiatal 
és aggastyán egyaránt, mint ahogy volt min 
dig a történelem folyamán,  de állitjuk aat is, 
hogy a székely katonanemzetnek csak egyet 
len kitaposott utja van: fegyverrel  a késben 
megvédeni ae örök határokat. 

— Bat a felfogást  valjuk éa hirdetjük éB 
ennek a jegyében élünk mind halálig. 

ANGORANYULSZÖRT 
u njonnan életbeléptetett legmagasabb árakon. 
bármely kis, vagy nagy mennyiségben, kéaspéasért 
vásárol, kívánságra tiasta, vsgy kevert angora-

fonalra  átoserél gépüzemQ angoraionóda, as 
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L á t o m á s a i m . 
Bmlókeaéa a azékely óamaltra. 

Ir ta: Bndes  Miklósai,  Sándor Boti. 
Amikor n világháború felszínre  kavarta a szé-

kelység életkérdéseit és nagyjainak nevét, azzal a kér-
déssel döbbentett meg Prohásaka püspök, — aki a leg-
gyönyörűbben Irta meg Tusnádot, a Szent-Anna tavat 
éa Csíkot —: bogy mlról nyerte elnevezését .Calk" ? 

Tágranyllt ssemekkel emlékeztem vissza e kér-
désre akkor, amikor férjem  történelmi munkáin dol-
goava, ragyogó arccal újságolta azt a nagyértékü fel-
fedezést,  hogy a Csík szó bele van véBve a Bllge khán 
emlékműbe. 

Mikor az elBÓ világháború után hazaösönlölt aaét-
züllesatett hadseregünk s as erdélyi Ifjúság  hontalanul 
Ide-oda tévelygett, a nincstelenség harcát vivta, igye-
keztünk hoaaájuttatnl őket a legaaUkBégeaeboekhea. 
Ekkor a Saefhének  nevezett helylaégben aa első kará-
csonyi ünnepélyen ugy ereztem, hogy nem a Ha fhe 
anyacaoport anyagi alapjából kell vennem a fenyőfát, 
hanem a magaméból, mert ugy ereatem, hogy eat a 
karácsonyfái  a Hargitáról küldik óaelm, Zándirhám és 
leaaármaaottal. Megvallom, ekkor éreztem életemben 
először lelkemben közve.ien kapcsolatot a azekelyek 
óahagyomáoyával évazázadoB álomban saendergú át-
öröklés CalpkeróBBikája éledt öntudatra bennem. 

Amikor feWlrradt  a visszafoglalás  napja, mint 
mindenki, mi ÍB a rádióval kísértük eléraekenyült lé-
lekkel a bevonulást. Mikor Puazla Hát,dor Csíkszere-
dában kimondotta azt, hogy: a Hargitán kigyulladlak 
az öiömtüzek, lelkemből azélrohamként tört kl a zo-
kogás. Ebben nemcsak a felszabadulás  öröme volt, 
hanem az ősi őrtüzek kapcsolata a Hargitával és az 
ősi otthon honvágya. 

Amikor megjött az első caiki fenyő  a Hargitáról, 
férjem  óai erdejéből a fővárosi  kia otthonunkba, bar-
matos szemmel, áhítatos leiekkel, gyermekea örömmel 
öleltük, csókoltuk lombjait. Tisateleitel állottunk eleje 
éa némán kérdezgettük egymástól, bogy mit üzentek 
Caik, a Hargita, Szentalmon, aa ŐBÖk, a aaékelyaég V 
Amikor előtte üldögélve elmerengve ügyeltem kivéte-
lesen szabályos formáját,  megjelenitette előttem székely 
fajunk  sudár kemény alakját, Intelligens értelmét, al-
kalmaakodó modo-át, érzékeny és bátor lelkét, büszke 
önérzetéi. A megpróbáltatások viharát állta, mert ál-
lania kellett a állania kell a mert őrt áll felettünk  a 
Somlyó ssent hegyén a kegyelmeket közvetítő, segitó 
Szűz Mária. Ha el ls fújta  pa ástjának egyik szárnyát 
a Nemere aaaie Erdély déli felóról:  kúönyörgi O az 
ott maradottal ia. Ha esetiünk-botiunk a ha el-eiao 
dorták la aa etikai aaéljáratok, fel  kell állnia aa óai 
erkölcanek ott, ahol a férfiak  a laborium vitelére 
büszkék maradlak. A legnagyobb távolságokból is ma-
gához vonzza gyermekeit a calksomlyói Segítő Mária. 

Fujn k a szelek, híreket hoanak-vlaznek. Táazok-
tetó, Vacsárczl, Zándirhám zzerecaendló áldozati pohara, 
őskeresztény rajzok, görög-hun emlékek, aaékely határ-
templomok, áaatáaok, rováairáa a cslkaaentmihályl tem-
plomban, amit Bécabe vittek: mind-mind az erőt adó, ok 
ialó, példaadó mult óai emlékei I Ne hagyjuk, ami a mienk I 

Nagy könyv a föld,  caak olvBani kell lapjain, de 
ritkán oly gaadagok lapjai, mlot nálunk. Tárjuk fel  az 
Ast történetünk titkait B épü Jlink őseink emlékein. Pár-
toljuk, támogassuk, védjük a Cslkl Székely Krónikát 
ls, hogy napvilágra kérülb ssen belőle minden igazság. 
Minden nemzetnek van joga nemaetl hagyományának 
Istápolására, caak nekünk nem?! 

Ha az élet hulláma el ls viszi az embert, a csa-
ládot ősi földjéről  — a vérben, lélekben, tudatban, hí 
szunnyadozva Íz, de tovább él, kllrthatatlanul átöröklő-
dött aa odatartonáa, a honvágy, az eredet azeretete. 
Hiazen Mallátb püspök atyánk IB mindig mondotta Cslk-
szentalmonban hogy ó itt otthon van. Senkise vette 
est akkor valódi mély értelemben. O érezte B éreztetni 
akarta, hogy közülünk való B nem Idegen. Férjem tör-
ténelmi búvárkodásai közben fedezte  fel  annak hiteles 
adatát, hogy a Kápolnaszegből, — Calkazenlslmon egyik 
része — ment kl egyik őse a nagyazombatl egyetemre az, 
akit adoptált nagy esze éa tudása miatt egy Malláth. 

Hívnak a sírok, köt az eredet... Sz ntek a ke-
gyeleten emlékek... A nemzet, család éa egyén fenn-
tartója a teklntélytlaatelet, a felelóaaégóraet  eB a köte-
lességtudat. Hierarchia van még a mennyben IB. — 
Táraadaimi oaatályok éppen ugy vannak éa leaznek, 
mint stegények. A aaékely katonanemBet B igy az ő 
társadalmi osztályokba való beaz rveaéBét szigorúan 
betartotta a mult s tartsa be a jelen ia, hogy meg 
védje jövőjét a bolsevlzmustól, a megaemmiBÜI°Btól. 
Vlaaza aa erőt adó, kegyeletea mull emlekeibea I 

A Taazok-tetőn, a zugó-bugó aselek bua beszédét 
hallgatva, kulaasuk dicső multunk történelmi adatait. 
A Vacsárcsl vár romjai alatt rejtőzik ama kápolna 
romja, amelyet Zándirhám felesége  az áldozat bemu-
tatására épített A sokat támadott Calkl Székely Kró-
nikát, mint nemzeti hagyományaink egyetlen ŐBIIratát 
ne dobjuk el a töröktatár-oláh pusztítások után, hanem 
becsüljak meg és tiszteljük meg a Körösi Csorna Sándor 
szell»mü és lelkű lófő  cslkaaentgyörgyl Jósa Jánost 
aki Csorna Sándort követve Id álla On ellenséggel, ki-
tartással, rajongó önfeláldozással  adta életerejét a hun 
n maetl eroklyenk megfejtésére,  fe'deritésére,  amiről 
a saék lyaégnek alkalma leaa meggyőződést >a reanl a 
C Ikl Saékely Krónikáról Irt és sajtó alá készített ama 
hatalmas történelmi munkájából, amelynek aok, meg-
lepő érdekességeiről nekem az elsők köst volt szeren-
czém érieBÜinl férjem  utján, aki a munka átolvasása 
és tanulmányozása után megállapította, bogy Jósa János 
óriási éa örökbecsű munkát végzett A ssékely nemzet 
múltja nem maradt homályban. 

At  arató- és osóplörész kiadása 
is annak beszámítása. 

Kenyérgabonából a gazdálkodó a ssersAdés aae-
rlnt Járó arató- éa caéplómunkáaróeat éa gépkeresetet 
terméeaetbea kladjhalja aa uj rendelet sserlnt. Az u| 
rendelet ugy módosítja a korábban megjeleni rende-
letet, hogy a kenyérgabonából kiadott caéplórésst 
akkor is be kell siámltanl a bessoigáltatasl kötelesség 
teljesítésébe, ha a gazdálkodó szántóterülete a 20 kai. 
holdat meg nem baladja ; a kenyérgabonából kladotl 
aratóréBBt pedig a 20 kai. holdaál kisebb ssántótarü-
leten gaadálkodónál ls be kell ssámllanl a beszolgál-
tatás! köteleaaég teljesítésébe, akkor, ha a gaadálkodó 
IgaaoIJa, hogy as aratási muakálatokat maga és csa-
ládtagjai tarlóa munknképtelenaég, vagy báborua ka-
tonai ssolgálat miatt nem végenhették el, valamint 
akkor, ha a gaadálkodó munkaképtelen hadirokkant, 
vagy hadlöavegy. 

A gaadálkodó, aki aa ardtóréaa éa cséplómunkáa-
réaa elmén kiadott kenyérgabonának a kenyérbeaaol-
gáltatásl kötelesség teljesítésébe való besaámlláaát 
Igényelheti, köteles aa ilyen knnyérgaboaa klaaelgál-
tatásál 8 napon belül a munkavállaló lakóhelye aae-
rlat Illetékes községi elöljáróságnak Írásban bejelen 
tenl. A cséplóréssből a bércséplésl végső cséplőgép-
blrtokosnak járó kenyérgabona átvételét a caeplögep 
felelŐB  vezetője a csépléal eredménylapon aláíráaával 
köteles Igaaolnl. A gépkeresetből a cséplőgép veaetAje 
aa általa alkalmaaott munkásoknak a aaeraődéa sse-
rlnt járó réBal terméaselben klaselgáltathelja. Ha a 
caéplómoakásokat nem a gaadálkodó, hanem a bér-
caépléat végaó caéplőgép tulajdonosa, vagy bérlője 
alkalmazta, a gaadálkodó a gépkereaeten kivül a 
caéplómunkáarésat 1b a cséplőgép felelős  veaetójének 
köteles kiadni. A cséplőgép veaetóje aa alkalmaaott, 
gépéaa, fűtő,  etető és csép.őmunkáaok réaaére muoka-
bér elmén terméaaetben ktsaolgáltatotl kenyérgabonára 
vonatkoaóan köteles bejelenteat lenni az Illetéken 
hatóaágnál. 

A bércaéplést végsó cséplőgép tulajdonosa a gép-
keresetből legfeljebb  10 q kenyérgabonát saját hás-
tartásl Baükségletére megtarthat. Abban aa esetben, 
ha a cséplőgép többek tulajdonában van, a tulajdonos 
éa a bérlő együttesen Bem tarthatnak meg többet, 
mint 10 q kenyérgabonát. As a cBéplőtulaJdonos la 
caupán 10 q kenyérgabonái tarthat meg aajál aaükaeg-
letére, akinek tulajdonában, vagy bérletében több 
ciép'őgép van. A cséplőgép tulajdnnosa köteles a gép-
kersaetének a kiadható, Illetőleg megtartható mennyiaeg 
levonáaa után fennmaradó  réaaek valamelyik váaár-
láara jogosított kereskedőnek hetenként megvételre 
jelajánlani éB a gépkereaet felhaBanálásáról  n Oabona-
forga'mi  központnál október 31 lg elBaámolnl. 

Árpábó1, kölesből éa ha|diuaból a kereskedő a 
saeraődás saerlnt jiró arató- és caéplórésst, caépló-
munkásréaat ea gapkeresetet termésaatben klzzolgál-
lathatja, amelyei a beBaolgaltatáal kötelesség teljeai-
léaebe nem lehet beasamitanl, kivéve, ha a gaadálkodó 
a kenyérgabonabeBBolgáltatási kötelesség telJesltéBéül 
árpát Is beaaoigállathat, mely ebben aa esetben snlnten 
bessámlt a gaadálkodó kenyérgabonabeaaolgállatásl 
kötele'Bégének leljeaitéaébe. Zabból sz arató és caépló-
résst nem Bsabad terméBzelben kiszolgáltatni. A kl 
nem saolgállalott arató éa cBéplórésa elmén a gaadál-
kodó köteles aabiermésének 16°/,-át a cséplés befeje-
aésétől Bzámitott 16 nap alatt valamelyik váaárlásra 
logosltotl kereskedőnek megvételre felajánlani.  A aab-
ból kl nem Baolgáltatható arató ea cséplőmunkásréBa 
helyett a hatóBág által megállapított termelői árakkal 
saámltotl megfelelő  értékű máa gabona felét  kötelea 
klsso'gáltatnl. Az Igy kiadott termanyt aaonban a gaa-
dálkodó beaaolgáltatáal köteleaségteijesltéBébe nem 
lehet beBsámitanl. A aabcséplóresabói a bércaéplónek 
|áró gépkereaet ellenértékét a balóaágilag megállapí-
tott termelői áron pénzben kell kiflselnl. 

Bgyib természetbeni ttoigiltatátok  it a tok 
bottimUita. 

A rendelet aaerlnt a aaeraódéses mezőgazdasági 
Idénymunkásoknak (sommásoknak) munkajárandÓBág 
c'mén terinéBaetben kiszolgáltatott kenyérgabonára 
néava a munkaadó gaadálkodó kötelea aa lilelékea 
hatóságnak a bejelentést megtenni. A hassonbérló a 
haaaonbérbeadónak kenyérgabonából a haaaonbérbaadó 
háalarláaáboz larloaó minden személy után legfeljebb 
2 kg.-ol aaolgáltathat kl abban aa eaetben, ha a ba-
saonhérbeadó Igaaoljs, hogy ó éa báatartáaáhos tartozók 
a megfelelő  Időre lemondtak a kenyér- éB llsatjegy-
jogosultaágukról. Ht a hasaonbértő a haaaonbérlell 
•aerint ennel több gabona aaolgálialáara van köleleave, 
a többlel értékét a hatóság által megá lapított terme-
lői áron pénaben köleleB kifizetői.  A már korábban 
kiadott rendelet ugy módosul, hogy a hasannbérbeadó 
háatartáaáboa larloaó minden olyan aaemély után aki 
kenyér- és llsatjegyJogoBultságárói lemondott, 240 kg. 
kenyérgabonát kell a hassonbérló besaoigáltaiáal kö-
telességének teljesítésébe bessámltanl. 
A beszámításra  vonatkozó egyib rendelkezések. 

A lórárpára megállapított buasegységuámba aat 
ssámltják be a gaadálkodó baasolgáltatáel 

kblelességének teljesítésébe, amelynek es a minősége 
a vételljegyen fel  van tüntetve. As Ilyen árpát csak 
a ssabad válasstásu terményekre és termékekre met-
állapltolt beezolgáltatáal köteleaaég toljesltéaébe lehet 
beaaámltaal. 

Fontos Intéskedése a rendeletnek aa, hogy a ke-
nyérgabona ÓB ailrbeaaolgáltatáal kötelességet sebbe-
saolgáltatásával IB lebet teljesíteni. Ba aa intéakedéa 
voaatkoalk arra a mennylaégre la, amelyet a gaadál-
kodó a 16*/e-oa baaaolgáltatáa drnéa teljesíteti. 
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Botár Béla. 
Irta  Tusnádi  Eitbet  Oyala dr. 

Tuanádfllrdó,  junlus bA. 
• »0.» hirtelen elhányt Botár Bála 

müködéeáre még egyuer röviden vIssaatérnÜDk. 
Botárt csakugyaa mindönki uékely faját  rajon-

gásig aae'oţfl,  lelkei éa erőien aa xlálls éraékü kös 
kösilsitvlselóaek Itamerte. Már Ifja  korában réutvell 
« ^ " • • • " d 1 " moag alomban. Soraa Cslkmegye gyám-
ügyi köatgaagaláaáhoa veaette, melyet egéaa lélekkel 
aaolgáll. 

Botár gyönyörűséget talált abban, ha a uegé-
nyen, aa elesetten segíthetett. Bir faját  mindenekelőtt 
saeretie, nem tett kBlömbséget a Jegkereaónél akkor 
sem, ha történetesen román volt a fél.  Ba kfllömben 
a calkl kBalgaagatáaaál általános gyakorlat volt. 

Mint árvaaaékl elaSknek, aaámoa esetem volt, 
mikor békáal románok jöttek be aa áivaaaékhes sOr 
góa gyámhatósági jóváhagyások k lesik Bslése végett. 
Mindig Botirt  kértem magamhos. Percek alatt flléat 
tartottnak, határosatot hostnnk éa ast aionnal leíratta, 
a bámuló románnak a keiébe adtuk aaaal, bogy „ké-
tzen van, mohot haza, latin áldja  mag.' 

Mikor a románok beJSttek Csíkba, ók nem ngy 
bániak velBnk, mint a bogy ml keseltflk  őket. A re 
mán hivatali eakflletételt  ml Is megtagadtuk. Bljöt-
tek a flaetéstelen  napok. Botárnak  egy kis caaládl 
háza volt, melyben családjával lakott. Keresete, jóve-
dalmo,  elbolyezkedéai  lehetősége  nem voit. Aprán-
ként Ingóságait kellett eladogatnia. Adósságot Is csi-
nált. A forrón  saeretett ósl ISldet aaonbau nem akarta 
elhagyat. Görcsösen ragasakodott heaaá. Naponként 
szomorúan jelent met a Magyar Kaszinóban. Alig le-
hetett szavat venni. Uossnas rábesséléselm utáa elke-
rüli ót arra aa elhatárosásra bírnom, hogy repatriál-
joa. Végre la háaát eladta és Veaapjém vármegye 
árvassókl Blnöke, kóaóbb elnökhelyettese lett. 

Nagyon helytelenBl éa eléggé el nem Ítélhető 
módon bírálják meg Calkbaa sokan a meaekfllt  kös-
tisatvlaelók zoraát óa elhatároaázát. Nem tadják, mi-
lyen keserves kBsdelmeket kellett folytatni  10—12 
aven ál a vagoalakóknak, amíg emberi sorshos Jutot-
tak. BsenklvBl megkelleti kBsdenl a magyarorsságlak 
aróz ellensaenvével, akiknek a kenyerét vette el a 
kétaaáaeser meaekBll. Bizony, ba aem Bethlen Iitváa 
a miniszterelnök, sokkal több földönfutó  lett volna, 
mint amennyi Igy la volt. 

Botár vas ssorgalmával, tieclális lelkBletével és 
páratlan ssakképaetlségével csakhamar általános elis-
merést vívott kl Vessprém megyében. Szeiberling 
elnök aagyórtékB gyámBgyének könyvének összeállí-
tásában Botár kiváló réaat vett. Szeiberling  nyuga-
lombavoanláaa ntán Botár caak aaért nem lett elnök, 
mert .Erdélyi"  volt. Ugyanaa a sora érte a snlnlén 
kiváló Márton Lásaló dr. ssombathelyl fóssolgabiról 
és a legtöbb .erdélyi*  menekBlt köalgaagatáai tlut-
viselót. 

Botár la már nyugalomba került. A feluabadu-
láakor én kértem őt, hogy pályássá meg Csik árvsn. 
elnöki Hantét és boiaa rendbe Csik gyámügyét. A 
belügymlnlsster és a vármegye közönsége nem csa-
lódott benne. A Botár érdeme, hogy Angisa Istállóját 
kitakarította éa rövidesen gyámBgyl mlntaköalgaaga-
tást teremlett Cslkbaa. A cslkl klr. közjegyzők elragad-
tatással bessélnek Botár munkájáról. 

Hasonló eredményeket ért volna el Márton 
Láaaló és még sokan, ha Itt Is aem Btl fel  fejét  es 
a helytelen Jelaaó: .Erdély  aa erdélyioké!«  Ba a 
jelaaó lehetetlenné tette aok kiváló uékely menekBlt 
vlBaaatérósét éa elvette a kedvüket la a visuatéréstől. 

Kl tárgyilagosan aézl a helyzetet, u látja meny-
nyire belytelea volt a magyarorsaágiak ellenszenve a 
menekültekkel uemben és meaaylre helytelen a ma 
is Itthon még éulelhetó síékely elleniaenv nemcsak 
a magyarok, banem a magyar réuekea élő uékely 
testvérekkel ssemben ls. Nem uéthusáara, hanem 
nemaeti egyaégre  kell törekedni, mert egy anyának 
vagyunk gsermekel I Ne feledjflk,  hogy a turáni átok 
megöl, mert amúgy Is gyenge erőinkel szétforgácsolja  I 
Ne Irigykedjenek tehát, ha a munka, a ssorgalom éa a 
képzeitaég ellameréat vlv kl és eredményt ér el I 

Botár Bála élete Jó példa erre I A merre Járt, 
mlndaaBtt becsületet aseraett a asékely névnek: De 
u t ls blsonyltja Botár uele, hogy sokkal többet 
basaaáll aemaetéaek és fajáaak,  mintha otthon maaka 
óa keresel nélkBI mások köayörBletére ssorult volna. 

Julim hó 1-tól hetenkint háromszor jár 
Budapest-Sepsiszentgyörgy kő-
zött a síékely gyorsmotorvonat. 

Jullus 1-tAl keadödóea a további laláakedéslg 
Budapest Nyugati-pályaudvar—Koloaavár—Dés—Dáda 
-Sepalaaenígylrgy kösött heteaklat háromaaor egy 
asékely gyomnolorosvonatpár köslekedlk, amely Dádáa 
cutlakoaáat nyer Marosvásárhely felé  és felöl.  A ué-
kely gyoravoaat Budapest Nyurati-pályaudvarrá hét-
főn.  cXtörtökön és asombatoa 7 óra (Kperkoriadn^ 
Kolouvárra 12 őra 42 perckor, D Wára 16̂ óra 50 
perckor. Bapsluenlgyörgyre 19 óra 17 parkőr érkeslk. 
Elleniránybaa BepstaaealgyBrgyről mlnden keddea péa-
teken és vuáraap 8 óra 24 perckor, Dédáról 11 óra 
66 perckor, Kolouvárrél 16 óra 07 perckor ladnl és 
Budapest Nyugati-pályaudvarra 20 éra 80 parckerér-
kenlkÎA uókii, gyorimolorboz Déda-Maresvásárhe y 
köaött csatlakoaóaa köalekedó molerpolló gyonyoaat-
pár DádáwTie órakor Iadul, Marssvásárhalyrs 17 ára 

12 perckor órkeaik. Bllealráaybu Marosvásárhelyről 
10 óra 18 perekor Iadul ésDédára 11 óra 86 perekor 
érkulk. Bsekea s gyorsmotorokon 12 elaö, 62 máso-
dik ée 80 harmadeutáiyu Blőhely áll readelkesésre és 
asokon Daemblsloaságl okokból álló utuok aem után-
hatnak. A korlátolt befogadóképsuégre  teklatettel 
eaeken a vonalakon csak gyoravoiatl teljea áru, 4—10 
évea gyermekekre váltott féláru,  köstluivlulól arcké-
pes Igaaolványek alapján váltott féláru,  vasúti arcké-
pes igasolváayok alapjáa váltott alacaenyabb kocal-
oaatályn féljegyek,  orssággyBlésI képviselők éa felső-
hásl tagok bérletjegyei, végfll  a főispánok  kedvesmé-
ayea ára bórlaljegyel érvényes aual a megaaorlláual, 
hogy aa ntauk klvétol nélkBI as első outályoa 8 
pengő, a második oaatályoa 6 pengő, a harmadik oas-
lályon pedig 4 pengő pótdíjat köteluek flsetal,  eaen-
klvBI minden ntaanak díjmentes helyjagyet la kell 
váltania. 

A csíkszeredai róm. kat. Nőszövetség 
1943. jullus ll-in, vasárnap délután 
4 órai kezdettel, a Kaszinóban 

flekken és fagylalt délutánt 
rendez;, melyre mindenkit 
szívesen lát a rendezőség. 

Asztalok elöjegyezhetök a Vákár könyvkereskedésben. 

Az Krdélyl Párt és az EMQE vezetése 
egy kézben. 

A mióta ai Erdélyi Párt éi ai Brdélyl Magyar 
Oaadaaágl Bgyeaület veaetése Gróf  Teleki Béla vene-
lésében egy késbe kerüli, annyi Idő eltelt és akkora 
mnnka eredmény egybegyBlt, bogy euk alapjala ayu-
godtaa megállapíthatjuk a két hatalmú aaervnek egy-
késből való Irányításának tolju helyességét. 

Aa Idők haladása la blaoayltja, hogy ma a poli-
tikai és gaaduágl kérdések aaaylra egymásba fonód-
nak. hogy csak erőpuarlást Jelentene a politikai és 
gazduágl kérdéseknek egymástól elulgeteltea való 
keaelóM. Ma a fóalapot  a g a a d a s á g l kérdések 
ayujtják, a pollllkáaak csak egyvoaala vaa, a mely 
fölött  még vitának unt lehet helye. 

Negyveaayolc, hatvanhét, Jobbpárt, balpárt, álta-
láau titkos váleulás, öaálló vámterület slb. stb. 
mennyi magyar erőt eméutettek meg, a mlköabei a 
kivándorlók urel kéayuerflltek  elhagyni u országot, 
csak asérl, bogy a legjobb emberi erővel táplálja a 
most bombákkal flsető  kBlföldel. 

Okuljunk, taanljnnk s kövessük vesérelaket, kik 
csak a kösös jóra törekssenek. 

Csiki diák. 
Vakációi levél. 

(Kard éa toll,  Uraapja  Zaögödőa.) 
Kedvet  üiuk! 

Most boatakoslk kl a tarka vakációi kép elöltem. 
Mladea érdekel, ami veletek törtéalk a vakációban. 
Kivel — hol találkoaom, ki merre megy, milyen pá-
lyát váluil? Meri a vakáció lokuor a pályaválaaa-
táaok Ideje Is. 

A minap a uögödl fiukkal  találkoatam. Uraapja 
volt. Baép Itt aa Űrnapja. A fűtől  fekvésű  völgy egyik 
kiugró dombjára epBll régi templom derfiué  iun az 
ünnepi hangulatban. Uralja a kis egyháaközaéget. Még 
köd feksalk  a határra, amikor kiérek, de aa urnapl 
Baaep féaye  elővillan az usladosó ködfeibők  köaül. 
A tegnap és aa éjjel nagy eső ástatta el as utakat, 
ugy hogy minden urnapl meleg nepsfltés  ellenére sem 
tudjuk megtartani a körmenetet. Sokan fájdalommal 
köayvellk el u t , vlauagoadolva a tavalyi magnutoa 
aapra. 

A bejárata ál diákjaimmal találkoaom. Uraapl 
ruhával és hangulattal fogadnak,  Bauélgetflnk.  Máskor 
erre nincs Idő. A vakáció a uerelet kösvetlen meleg 
haagláaak több Idői enged. Bseressétek eaért Is a va-
kációt : köaelebb kerültök egymáshoa és tanáraitokhoz. 
Aa egyik aegyedlket végsett fiatéi  tudom meg, hogy 
outályából 12-en a katoaal pályára meaaek. Többea 
tanítónak. Ma katonára és tanítóra nagy szükség vaa: 
a kard és a toll a huáórt végaett korsserü mnnka 
Jelképe. BsBkségBak vaa harclu fiukra,  akik u eser-
éves kateaaaseUemet ápolják éa saékely karral védik 
hazáakat, újkori eUeaségolBkkel ssemben. A uékely 
fiuknak  kBlöaös uerepük vaa aa oruág hadseregében. 
Tóru-gárdáaak keU leanlök mindenütt, — hiu aa 
eaerévM határőrök Ivadékai 

A toll a müveltiég Jelképe. Müveit aemsatnave-
lökre, taallókra ls uüksóg vaa. A mail Jelal lti Is a 
Jövő stllasát Brdemu leaae a régi ssékely tanltó-
portrékat össaelrnl, buadltáaul a mai Idők aaékely 
taal tói aaámára. Mlndea könágnek vannak Ilyen érté-
kes inaitól, akiket a nép sokáig emleget Írtátok meg 
életrajsukat agy, ahogy a néptől hall|átok. Ba la ssép 
vakációi foladal  A magyar tollért végaelt munka. 
Magam Is hallottam egy Uyea értékű taaltóról csik-
aaeaialmoal káplán koromban. Verea Gergelynek hív-
ták. A nép nagyon uerette. Szinte legendává lett 
alakja. Mlerl? Mert uerette a népéti Éi sserette 
hivatását I Csodás pedagógiai énákkel versbessadte 
falajának,  megyéjének történetét, nevezetességeit és 
Igy megrögsltotle, öatndatosliolta ast, amit a nép ktt-
löabea már egéasea elf  eloltott volna. Ét mindegyiknek 
volt valami sajátos egyéni mlakája, amiért aaggyá 
lett népébea. I.yen tanítókra van ssükségflnk  ma Is, 
ba aem akarjuk, hogy a a agy vihar megbentsoa. 

Bsirt örömmel Bdvöalöm a uögödl fiukat  és 
társalkat, akik erre a ssép hivatásra vállalkoznak, aa 
egéaa Saékelyföldön. 

B a é k e l y L á s a l ó . 

Mit kell tűdnl a lazdálMöiiai a iiaíilatijflíral. 
A köaaégl elöljáróaág minden gudálkodó részére 

gazdakönyvet állit kl. A gaadakönyv a gazdalajstrom 
adatalt, a gasdálkodó családtagjaira, alkalmazottainak 
létsaámára, vetésterületére éa állatállományára vonat-
kozólag bemondott adatait tartalmazza. 

As a gasdilkodó,  aki azántó területtel  rendel-
kezik,  azonban gazdakönyvet  nem kapott,  kőtelet 
a kiztégi  előljáréaágtól  gaadakönyv  kiallitáaát 
kérni. 

A gaadakönyv a beazolgáltatási kötelesség telje-
sítésének nyilvántartására szolgái. Ebből következik, 
hogy az abba bejegyzett  adatokat  oaak a nyilván-
tartó  batéaág változtathatja  meg. 

A gazdakönyv 12 oldalán „A beszolgáltatás! kü-
toleuég teljesítése" cimü táblázat kitöltéze a követ-
kezőképpen történik : 

az átvételre jogosított kereakedö  beírja az ál-
vétel hónapját éa napját, a termény megnevezését, 
minőségét, tisztaságát ÓB mennyiségét, a vételi jegy 
könyv- és lapszámát, végül a vevő nevét; 

a közaégi  elöljáróaág  irja be ugyanebbe a táb-
lába a beszolgáltatott termény súlyának megfelelő  búza-
egység számot az I., II., vagy III. jelzéBÜ rovatba 
uzerlnt, amint a beuolgáitatott termény kenyérgabona, 
aalr, vagy szabadválasztásu csoportba tartozik. 

Azt, hogy a gudálkodó milyen mennyiségi 
kenyérgabona  vámórlétére  jogosult, a gazdakönyv 
IC tábláján jegyzik fel. 

A gazdakönyvet minden gazdálkodónak saját ér-
dekében meg kell őrizni, mert ennek alapján állapít-
hatja meg, milyen mértékben tett eleget beazolgáltatáai 
kötelességének. 

Az elvetteti  gazdakönyv  mátodlatának  ki-
állitáai  dija  20 pengő. 

Egy jó családból való fiat  tanulónak 
felvessek  Szépvlzre, - Dájbukát 
Dávid vegyeskereskedő. i-s 

\ j eméeitéeének 

Titok 
NÓK tiszta teintjűkel gyakran c a a k 

annak köszönhetik hogy figyelmet 
lordltanak eméaitétdkn Legyen aa 

labityoiéja: 

A román társadalombiztosításban jogo-
kat szerzett személyek jelentkezése. 

A Magyar Sasnt Koronâhos vlassacsatolt keleti éa 
erdélyi területeken aa 600—1943. M. E. saámu rende-
let 8. S.-ábaa foglaltaknak  végrehajtáaával kapcaolat-
baa a belflgymlnluler  ur körrendeletben Intéakedeit 
mladasoknak a uemélyekaek a jelentkeaésóre történő 
kösfelhlváara  ÓB ennek módjára nósve, akik a román 
öregségi, rokkantsági, özvegysógl éa árvagágl (nyugdíj) 
blatoiltásbaa, Illetőleg bányanyugdljbér biztosításban 
jogokat uerestek. As érdekellek, jogaik ellsmeréBónek 
bejelentése céljából uemélyuen, vagy megbízottjuk 
ntján jelentkeshetaek. 

A román társadalombiztosításban Jogokat Buraett 
Bumélyek jelentkeaéaének savartalan lebonyolítása ér-
dekébea a belBgymlnluter ur akként rendelkezett, 
hogy a Jelentkeaéuk felvétele  négyféle  módon történ-
jék. Baaek megfelelően  JelentkeBnl lehet: 

a) KöavetlenBl a kerületi póutárnál. 
b) A legnlább 20 munkavállalót foglalkoalató  üze-

mek éa vállalatok telepén, ahová a kerületi pénatár a 
Jelentkeaéa felvételére  tlutvlaelőt küld ki. 

c) A kösigaagatásl hatóságok (megyei városbaa a 
polgármester, aagy-vagy klsköuégben a köuógl elöl-
járóság) hivatali helyiségében ugyancsak a kerületi péns-
tár tlsitvlselője előtt. 

d) A köaségi Jegyaó előtt és annak hivatali helyi-
ségében asokbaa a köaaégekbea, amelyek a kerületi 
péastár asókhelyétól távol esnek, megköaelltóaük nehéa-
aégekbe ütköalk éa előreláthatólag a jelentkezők aaáma 
csekély. 

A fentiekre  való tekintettel a városban és köaaé-
gskben, valamint a vállalatoknál lefolytatandó  eljárás 
Időbeli sorreadjét előre elkéssltott terv sssrint oaatotla 
be a péastár. 

A terv aserlat Cslkaaereda megyei vároa terBle-
tén Jeleatkeul lehet: 

1948. Jullua há 16 tői kesdődően a calkaaeredal 
kertletl pénztárnál mindennap a hlvataloa órák alatt, 
valamint a pénatáraál megtekinthető Borrend aaerlnt. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vaaaayagbnudeiéaét legmagasabban váaá-

lolom oaak nagyban 
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Emlékezés Tormay Cecilre. 
Aa élet válaágoa, vagy örök' időkre saóló nagy 

eseményolt félelmeB,  megrázó Jelek, Jeladások szokták 
kísérni. Bnnek n vaMaágnak legfennégesebb  bizonyítéka 
Jézua halálának perne, amikor ,a föld  megingott 4a a 
nap elhomályoaull". A magyar birodalnm Baueomléaa 
la megrendítette a sseattstváal magyar Haaa eserévee 
alapjait. 

Aa naaaeomláa megráaá éa gytlkoa valéaágokat 
érlelt, pedig a aaersncaétleaaég enael még nem ért 
véget. Aa Baaaeomláa nagy tragédiáját félfokoala  éa 
betetöate a kommunlamas halálos maráaa, amikor ott-
hontalanok, bnjdoaék leltek a baaát aaerető éa érte 
aggódé magyarok, klcalayek éa nagyok ogyaráat. 

A Haaa pussluláaa egy volt a kommunlnmua állal 
a minden magyarok pasatnláaával. 

A Nemaet ziráaói, as öaaaeomláat klmnakálók, a 
bolsevlsmnst létrehoaók mohó hada pedig elkeadelle a 
„tlaalogatás' a mlndan akadálynak aa atból való el-
takarítanál. 

Eaek voltak aa ldók, amikor miadenl irtotlak ami 
magyar, amikor aemml sem kelleti abból, ami a bilból 
árad, amikor üldÖBték aa Egybáaat embereibea, lntéa-
ményelben, anyagi éa aaelleml kincseiben, amikor a 
templomokat fölöalegeanek  nyilvánították és as Urnapl 
körmenetel meggyalaalák. 

Eiek voltak aa ldók, mikor a nemaet nagyjait 
élve eltemették, amikor a aemael kicsinyeli kényük 
kedvére agyonlőtték, amikor a Dana — a magyar Sors-
folyó  — hulláma!, ahogy Tormay Cacll neveste, ma-
gyarék boltlesteli sodorta, amikor a aaágudó autók 
ártatlan áldoaalokat hurcoltak, amikor a Parlament ea 
a Batthányl palota pincéi vesstóhely volt. 

Ba volt aa idő, a kommunlamua ideje, mikor a 
kommunlnmua mohó ural éB lefiaetett  saolgái a Duna-
part luxos Hoteljeiben dőaaöitek, mlg a Nemaet éhesett, 
amikor a dus lakomák után Saamuelll, „a vőrÖB hóhér" 
halálvonatokon sságu'dott ártatlan magyar életek ki-
öl táaára. 

Ea volt aa Idő, mikor harmatos teatü éa lelkű 
leányotthonok, lnternátusok hálÓBsobálba Idegen fér-
fiakat  küldtek. 

Ba volt aa idő mikor katoaát aem akarlak látni 
mely a magyar érdekekel védi, de akart látni olyat* 
mely a vöröa érdekekel félti. 

Éa ea volt aa Idő, mikor magyar éa magyar kőié 
konkolyt hintettek, a trianoni határokon Innen ls. tul 1b. 

Eaekben a reménytelen, haláloaan nehén Időkben 
elindutt egy törékeny, művészlelkű, nemea magyar esi-
aaony: Tormay Cacll, bogy megkeresse és egy táborba 
gyüjtae a honmeniő munkára a magyar aasaonyokat 

Tormay Cacll nem lemen lehetetlen'. Jart háa-
ról-háira B aengó szavára, lelkének lobogására caoda 
történt. Knoybók, paloták éa ódon kúriák aaaBonyai 
lelkében, Tormay Cecil aalvében égő haaaaaeretettól, 
a reménytelenség pernyé|e alél, Innanl kendett a jobb 
magyar jövőben vetett hit reménye s Oaaatkulcsolód-
tak aa aasionyi kenek a honmentő munkára. Éa el-
keadódölt a munka a Haaa és as Bgybás évearedea 
klacaelnek megmentéséért, a magyar föllámedáaérl. 

Aa aBBsonyok hada nőttön nőtt éa arról a hadról 
el lehetett mondani, hogy akkor is nagy volt már, 
mikor még kicsiny volt. 

Mikor már aa aassonyek tömege nem fért  el a 
ssalonokbin, as otthonokban, megalakult a Saövetaég, 
a Magyar AaBionyok Namsell Saövetsége. (Istenem I 
Hányszor lairtam eat a aalvből sserelett négy Bsót, a 
bosazú és mégis röpke öt esslendő alatt I) 

Hetenként egyeaej össsejöttek -a fővárosi  Monsc 
BBBBonyok a Saövetaég Ideiglenes helyiségeiben meg-
bessélnl a teendőket. O yanok voltak esek aa össze-
jövetelek, mint az Öldösött, őskeresztények gyüleke-
zése a katakombákban. Valamint a katakombák áhí-
tatából aa ŐBkeresalények leblrhatatlan, a vértanúság 
erejét vitték kl aa életbe, aláaates lelkükben épp ugy 
Tormay Cscil aBSsonyal 1B magukkal vitték a kiolt-
hatatlan htaaBzeretet aaent tüzét az össsejövetelekrói, 
a ssélrombo.t, meggyalázott magyar életbe. 

Ka a Moosz hatalmas ereje egyre nőtt, B csodá-
val határos módon. Akik klvU'ről látták, alig akarták 
elhinni, hogy vtlóeág lehet aa a aemaa, magyar mun-
kában való asaaonyl össsefogás. 

Sokssor, Bokán tudikolták, ml lehet a Monor 
büvereje, mely ugy vonsotta aa assionytársadalmat ?l 

Sok mindenből lángolt a Monor varázs ereje, de 
legnagyobb varázsereje mágia, B MBBBB zászlóján 
meghirdetett éa megvalóeltoit eszme, a valláskülömb-
Bég nélküli — tehát a történelmi Bgyháaak, kath. éa 
prot. asBaonyatnak öaaaefogáaa,  a honmentő munkában. 

A Mansa, aalvből való ottbooa volt a kath. ÉB 
prot. aaaaoayokoak B a saeretetben, egymás megbecsü-
lésében öBBsekovácBoll aasaonyl egyseg; valóban cso-
dákat tett. 

Hanem aa la Igaz, hegy eat a nagy protestáns 
és kathollkua öaaaefogáat  ia csak Tormay Ci-cli tudta 
megvalósitaal, senki más. As O művésa lelke meg-
éreate a kereaatény öasaefogáe,  magyarság-megtorló 
erejét éa hatalmát és meg ls valósította, a legsebe-
sebb Időkben, aa uj honfoglalók  gyűlölete és akna-
munkája ellenére. 

Tormny Cecil lelke olyan volt mint a hárfa, 
olyan, mely minden mngyar sstvbea odataláló, oda 
zuhanó melódiákon keresztül zengte n mngysr örök-
kévalóság Hymnuszál: az egységet, as össsetartást. 

Kl ne ludaá, bogy az Igehirdető apostolok, a Szent-
lélek iBten kegyelméből, minden nyelvű nép és nem-
sothea tudtak beuélai. Tormay Cecilnek la megadta 

a Magyazok Istene ast a kegyelmet, hogy mindeakl-
hea, aagyhoa ia, klcalbea la tudott szó int. Nem volt 
olyaa nagy. vagy klcal, akinek lelkét meg nem tudtn 
volna találni. Ba egyéniségének, lelkének varázsita-
laimé csodákat tett. Köleteket lehetne Imi erről, de 
a aok aemea éa örök valóság kösött, melyet nem le-
het elfeledni,  mégis sn volt a legaalvheaaaólóbb, ami-
kor éa ahogyan, aa Alföld  fejkendős  falusi  asszonyai 
bekapcsolódtak a Mansal munkákbns. Örökre felejthe-
tetlen as, amikor a Maass egyik köagyűiésére, a Fő-
városba érkeaett falusi  asaaonyok népaa küldöttség», 
köagyűléa után, felvonult  a Varba, aa Elnökséggel aa 
élén, hogy hódoljanak ők, a kicsinyek, a legnagyobb 
magyar nagyaaaaoaynak, a Fóméltóságu Assaonynnk. 

(Folyt. kOv.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A Keleti  barotéren  julius bó 5-én délben 

a németek támadni .kezdtek. 
As üreltól délre levő szakaszon melyen beha-

toltak a ssovjet állásokba. A stovjel hadvezetés nagy 
erőfesz'tést  tett. hogy elzárja az á láaaiba ver ókét. 
A harcban mindkét oldalon igen erős tüzérség műkö-
dik. I>l említik meg, bogy Berlinben ezzel a támadás-
sal kapcsolatban nem tartják lehetetlennek az uj német 
támadás megindulását, bár ennek sem helyére, Bem 
pedig terjedelmére nézve nlnca adat. 

A Nemaetközl Tájékoztató Iroda a kele i harcok-
ról a következőket jelenti: A Bjelgorod területén folyó 
harcok hétfőn  su yoa csatává fejlődtek  ki, mert a bol-
sevisták elkeseredett kísérleteket hajtottak végre egy 
fontos  magaslati állás viasaaazerséBére. A szovjet egész 
napon át uj ÓB ui hadosztályokat éa páncéloa dandá-
rokét dobott harcba, (.melyeket szokatlanul na«yaran\u 
repülőgépalakulatok támogattak. A bolsevisták eróba-
vetéae német résaről is a tartalékok nagyobbméretü 
bedobáBát tette BZÜkségeBsé. Jelenleg még folynak  a 
harcok Bjelgorod terület n s azoknak végső eredmé 
nyét még n>-m lehetett megállapítani. 

Az elBŐ réBBletjelentések beérkezése után meg-
állapítható. hogy a srovj t páncélosokban igen súlyos 
veszteségeket sz uvedelt. Őreitől d lfee'ctre  is fz->lea 
arcvonalon heves harcok fejlődtek  ki a bolneviklek 
elhárító es tt bermentesitő támadásaival szemben. E 
harcok Borán a korszerű német fegyvereké  volt a döntő 
Bzó. A német gránátosok kiindulási állásaikon túlra 
vetették viteza a bolsevisták». Mindkét részről ujabb 
tartalékoké vetettek harcba én e pillanathan itt is 
kemény csata dul A néme fő  védelmi állésok Hsz's 
elhári ó Bzakaszai meg mindig szilárdan nómHt kézen 
vannak éa a bolsevisták teholaem tudtak betörni a 
német vonalakba. 

Az Angol—északamerikai repülőkötelékek Szicilia 
partja ellen intézett ismételt előretöréseik során hétfőn 
i met súlyos veszteséget azenvedtek. A német 'H olasz 
légierők összesen 51 ellenséges repülőgépet lőttek le, 
túlnyomórészt négymotoros t.ombázukat. A keddre 
virradó éjazaka német harcirepülőgépek erős köteléke 
nehéz bombákkal támadta Bizerta kikötőjét. Az ellenség 
Észak- éa Északnyugat-Németország felett  végrehajtott 
zavaró repülése alkalmával ledobolt néhány omba 
caak csekély any gl kárt okozott. 

— A gaztlálí  kötelemiéye  a csé/tléitHél.  A 
gazdálkodónak  gabonatermeset a jo gazda  gon-
dosságával  kall  elciépeltetnie.  Oabooijit csak 
oaipUgippel  eaépeltetbeti  al A oséplőgép  vezetője 
eaak ekkor  kezdheti  meg a csépi? st, ba a gazda 
neki előbb  bemutatja  gazdakdnyvét vagy ba az, 
aki oaépeltetni  akar,  előbb  igazoja, bogy araté-
rósz óimén j'stoff  a gabona birtokéba.  Héa  esetben 
oaak  a köztégi  elöljáróiig  iriabeli engedélye 
alapján vállalhat  otipliét  a oiiplőgip  vezetője. 
Kévekőtésbez  azalmát,  vagy zsupszalmát  it otak 
a kőzeigi  előljár  óéig engedélyével  szabad csé-
peltetni. 

— „A meaögaadeeágl munkáaokat honvé-
delmi munka olmen igenybe lehet vonni Aa 
1948- évi meaőzaadaaáel munkála'ok munkásssüksrg-
letánek blstosltása tárgyában a m. klr. füídmlvelésügyl 
mlnlaster nr 213 544—1943. IX. 1 szám a'att kiadott 
rendeletével akként lntéakedett, hegy a vármegye te-
rületén a meaógaadaságl munkálatok elvégaéBére meaó-
gatdaaágl munkásokat bonvédelmi mnnka elmén Igénybe 
lehel venni. Bnnek követkeatében a rendelet fe>hstal-
maaaa a vármegye aliepásját, bogy a vármegye terü-
letén belül a meaőgazdsaágl termelés randiének éa 
folytonoaságának  bizteeltáaa érdekében a 2620—1941. 
M. E ssámu rendeletben foglaltakat  a szükaéahea 
mérten nlkalmanaa. Ha tehát, a mesógaadaaágl mun-
kások nem haflandók  muakál vállalni, vagy a meg-
állapított mezőgazdasági munkabéreknél magasabb bé-
reket kövelelnek, e munkásokat e vármegye területén 
belül meaógaadaaágl munkálatok kötelsaó elvégzésére 
honvédelmi munka elméa kl lehet rendelni.' 

— MeaAgasdaeágl GépkenelAl Tanfolyam 
Gyorgyóaaoutmiklóaon. Aa BMGB aaon érdeklő-
dök réssére, akik még nem aaereahették meg a csép-
léshes éa traktor veaeléshea Baükaéges Igaaolványt, 
juliua 12-ik  keadettel háromhetes traktor, ctéplógép 
éa vetőmagtlaatltógép kenelő tanfolyamot  renden Gyer-
gyóaaenlmlklÓBon, a gazdakör helyiségében. A tanfo-
lyamra minden IB évet betöltött kereaaténv magyar 
állampolgár belratkoahatlk. Tandíj 16 peaaő. Aa érdek 
lAddk BMGB klrandeltaég Cslkzaereda, Mikó utca 16 
as. dmre mielőbb Jelentkenaenek, mert a réeetvevők 
saáma korlátolva vaa éa a feltétől  a jeloatkeaéa sor-
rendjében tOrtéalk. 

— Ellenőrzik  a cséplést.  A közellátásügyi 
miniszter  n otépléit  nyílt  paranoosal ellátott  kö-
zegeivel,  a közellátási  felügyelőségek  utjár, vala-
mint a közigazgatási  hatóságok  u'ján ellenőrizteti. 
Az ellenőrzés  arra irébyul,  hogy a cséplés gon-
dos  lefolytatására  vonatkozó  inté/krdtseket  mind 
a gazda,  mind  pedig  a cséplőgép  vetetője  be-
tartja-e,  továbbá, hogy a cséplőgép  vezetője  eleget 
teaz-e a könyvek  és nyomtatványok  kitöltésére  is 
azabályezerü vezetésére vonatkozó  kőteloeaiginek. 
Ha  az ellenőreisnil  az ellenőrök  birmifile  szabály-
talanságot  állapítanak  meg, a cséplést azonnal 
beszüntethetik,  Az ellenőrzéet  végző  közeg  jelen-
tése a lapján a közellátási  kormánybiztos  a oaépló-
gép vezetőjét  a asépléstől  eltilthatja,  vagy költ-
ségére állandó  osóplési ellenőrt  rendelhet ki. 

— Rendelet aa lparjogosltványok kiadása 
tárgyában. A Budapesti Köslöny vasárnapi számá-
ban megjelent aa Iparügyi miniaaler rendalate aa 
Ipar gyakorlásáról asükséges lparjogosltványok kiadása 
tárgyában. Ebben aa ügyben 1940 óta magjelent saá-
mos rendelet hatályon kívül heiyeaéBével aa e tekin-
tetben követendő eljárást egységes saerveaetbe foglalja. 
Emellett aa lparjogosltványok kladáaát a Jövőben caak 
oly eaetnkben teaal lehetővé, amikor uj Iparosok vagy 
kereskedőknek a gasdaságl életbe való bekapcsolódá-
sát a koaérdek megkívánja. 

— Iratkoznunk be a Kertéazeti éa SaAlé-
aaotl FAlakolara. Magyarország legnagyobb kincse 
a magyar föld,  amely mlnŐBégben éa mennyiségben 
Bókkal többet teremheine, mint amennyit ma ad. Saj-
noa, Ifjuságunk  nagy résae elfordul  a földtől,  aa egye-
temen jogot hallgat, orvosnak, mérnöknek képeal kl 
magát, mert a múltban eaek a pályák adták a leg-
jobb elbelyeskid st Annak oka, hogy a magyar IfjUBág 
kertéaaettel éa szőlészettel csak kisebb saámban fog-
lalkozik az, hogy eddig nem voll olyan lntéaményünk, 
amely erre a pályára hivatást érző Ifjúságot  egyetemi 
színvonalon kepezle volna kl. A jövő tanévtől keadve 
megkezdi aaonban müködéeét a budapesti M. Kir. 
Kertészeti éB Szőlészeti Főiskola, amely a aaakoklatás, 
kertessetl és szőlészeti felügyelői  álláBalra, aklsérlet-
ügyl, a saakoktatáa megfelelő  helyeinek betöltésére 
képealt Felhívjuk a pályaválasatáa előtt álló éretségl-
aett Ifjakat,  hogy ne cBak aa egyetemek Iránt érdek-
lődjenek, hanem komo yan foglalkozzanak  azzal a 
lehetőséggel, amit a M. K;r. Ker.éBaall éB Ssőléaaetl 
Főlekoián saeraett diploma nyújt. 

— Halaloaea. Lásár litvánná ssflh  Vaaal Rizálla 
folyó  hó F> én, 28 év*B korában maghalt Calksseredában. 
Temetése julius 7-én volt osgy résavét mellett. A 
torán elhalt fiatal  asssonyl férje,  3 kis gyermeke éz 
ssUlöl gyászolják. 

— Agyonsújtotta a villám. Tagnap nagy 
vihar volt C<tl Ir megyének » Keleti Kárpátok felé  eső 
szakaszán. A villámlás elő. Tompos litván pásztor-
legény egy fa  alá busódon. A villám pontosan a le-
gényt vedő fába  csapott. Tompos litván nyomban 
meghalt. A közelben tartózkodó társai már nem lud'ak 
rajta segíteni 

— öngyilkoa szüosmaster. Cslbl Sándor 56 
éves gyergyótölgyeal aattcs öngyilkossági szándékkal 
kénsavBB oldatot Ivott és maghalt. Az öngyilkos aaüca-
mester teijesen egyedülálló ember volt. Aa utóbbi 
Időben már alkalmi munkából tengette magát. Tettének 
oka lsmerellep. 

— Köanónetnyilvánitaa. Mlndaaon Ismerősök-
nek éB jóbarátovnak, akik drága feleségem  elveaatéae 
feletti  fájdalmamat  réssvétükkel enyhíteni Igvekeatek, 
eauton ls köszönetet mondok. Lázár István. 

765-

A csíkszeredai klr. járásbirÓBág, 
mint telekkönyvi hatóság. 

-1943. tlkvi szám. 
Árverési liinleliiiéuy-ki vonat. 

Dr. D-r-id C4 Fél x esiksseredai ügyvéd által kép-
viselt Btrloa György Glboré gvlmeaköseplokl lakoa 
végreh-jtatónak Dirídlca János Péteré gyimeaköaép-
ok bidegaégl lakós végrehajtást saenvedó ellen indított 
végrehajtási ügv«ben a telekkönyvi hatóaág a végre-
hajtási árverest 75 Pengő tőkekövetelés és lárulékai 
behajtása végett Gylmesközeplok községben fekvő  s a 
cslkssentmlkló'l 11 R 96 ss. tllkvbfn  foglalt  A + 1 
.diz. 357/2 , 358., 360 , 361, 362., 363/1.. 363/2. hr.-
aaámu kaagáló és fah-tz  Ingatlanból a B. 21. alatti 
D>radlcs János Péteré végrehajtást Bsenvedó nevén 
átló 7/45-öd rése járandóságéra 1166 Pengó eaennel 
megállapított kikiáltási árban C. 13. alatt öav. Dara-
dics Péterné Jánó Terésla javára bekebelezett 1/6-od 
résabenl életfogytiglani  haszonélvezeti jog sérelme 
uélkül elrendelte. 

AB árverést 1843. évi augusatua hO 26. nap-
ján délelőtt 10 órakor, GylmeBköaéplok köaaégbá-
aáná' fogják  megtartani. ^ 

Ae árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár két-
harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. 

Bánatpbnz a klkláltáal ár lO'/v-a, amelyet a ma-
gBaabb Ígéret ugyanannyi °/o-ára kell klegézallenl. 

Calksaereda, 1943. évi március hó 16. nnpjáa. 
Baopos Lajoa a. k., 

klr. Jb, alelnök. 
A kiadmány biteléül: 

Lássló, 
a. h. Uastv. 

Vákit M H I B B B m 




